
UCHWAŁA NR  312/2013 
RADY MIEJSKIEJ W  JASTROWIU  

 
z dnia 24 października 2013r.  

 
 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2014r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
                 w Jastrowiu.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645) oraz art.219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938) -  
 
 Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  

 
 

 § 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Jastrowiu w formie dopłaty do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i uŜytkowych 
stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie w wysokości  25,00 zł  rocznie do 1 m²    
powierzchni uŜytkowej. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
  

do uchwały Nr 312/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia  24 października 2013r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2014r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Jastrowiu.  
 
 

Projekt uchwały przewiduje ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu na 2014r. w formie dopłaty do kosztów eksploatacji lokali 
mieszkalnych i uŜytkowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu jest zakładem budŜetowym Gminy i Miasta 
Jastrowie, a do jego zadań statutowych naleŜy  między innymi administrowanie substancją 
mieszkaniową i lokalami uŜytkowymi, będącymi własnością Gminy i Miasta Jastrowie łącznie 
z dokonywaniem remontów i konserwacją, jak równieŜ reprezentowanie zasobu mieszkaniowego 
Gminy i Miasta Jastrowie) we wspólnotach mieszkaniowych.  

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami podstawowym zadaniem administratora 
zarządcy nieruchomości jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa uŜytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe 
podejmowały i podejmują na zebraniach właścicieli uchwały dotyczące m.in. realizacji remontów 
polegających np. na wymianie pokrycia dachowego, instalacji gazu w częściach wspólnych, 
elewacji i dociepleń ścian zewnętrznych  budynków, a takŜe uchwały w sprawie wynagrodzeń 
zarządcy i kosztów zarządzania.  
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu jako zakład budŜetowy osiąga przychody 
z prowadzonej działalności, które nie wystarczają na pokrycie w/w zobowiązań. 
 Proponuje  się  ustalenie  stawki dotacji przedmiotowej na  rok  2014  tj.  w  wysokości 
25,00 zł rocznie do 1 m2 powierzchni uŜytkowej. 
 Przewidywana powierzchnia uŜytkowa, wyliczona na podstawie września bieŜącego roku, 
której dotyczyć będzie dopłata to 27.000 m², co odpowiadać będzie  kwocie dotacji na poziomie 
675.000,00 zł rocznie  w 2014r.  
 

W świetle powyŜszego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.  
 
 
 

 


